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Till VFU-lärare och studenter i kursen Svenska med didaktisk inriktning
III (CSVE90) höstterminen 2021
Kursen Svenska med didaktisk inriktning III läser studenterna under sin sista termin inom
programmet Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
(270 hp). Därför är det viktigt att studenterna under den VFU- period, som ingår i kursen, får
möjlighet att ta ett stort och självständigt ansvar för undervisning samt andra delar som ingår i
svensklärarrollen.
Kursen består av två delkurser, dels Berättande i olika medier (5 hp), dels Vetenskapliga
perspektiv på svenskämnets didaktik för högstadiet (10 hp). I den senare delkursen ingår
studenternas VFU-period. Kursen ges på avancerad nivå vilket innebär att studentens val av
undervisning ska vara väl förankrade i forskning och att studenten kan identifiera kritiska
punkter i svensklärararbetet. Kursen har därtill ett särskilt fokus på bedömning. Därför är det
av stor betydelse att studenten får såväl ta del av som planera olika former av
bedömningssituationer.
Studenten har med sig dokument för närvaro samt bedömningsunderlag. Dessa dokument ska
scannas in och laddas upp i inlämningsport i PingPong. Du som VFU-lärare lämnar ett
bedömningsunderlag, men det är högskolans lärare som sätter betyget. Utgångspunkt för
bedömningen är målen för VFU i termin 9. Dessa VFU-mål bedöms inte enbart under VFUperioden, utan också i examinationer på högskolan. Det är viktigt att du som VFU-lärare tar
kontakt med mig, om du är tveksam angående din bedömning eller om du misstänker att din
student inte kommer att uppnå målen som finns för kursen.
Den 21 september, kl. 14.00-15.30, är det VFU-dag, vilken genomförs via zoom. Då får ni som
VFU-lärare möjlighet att träffa ett par av oss lärare som undervisar i kursen och kan ställa frågor
till oss samt träffa studenterna. Vi kommer också att kortfattat informera om
ämneslärarprogrammet som helhet. Vi ser fram emot att träffa er!!
Med hopp om ett gott samarbete!
Catrine Brödje, kursansvarig för CSVE90
catrine.brodje@hb.se

